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“Een 
(kievits)ei 
hoort erbij!”

Vorige week is in Friesland de piep-
oorkonde uitgereikt aan de burge-
meester van de Friese gemeente Weststellingwerf. 
Dit bericht heeft uw gazet niet gehaald, maar in 
Friesland sloeg het in als een bom. De piepoorkonde 
wordt uitgereikt aan een persoon die zich inzet voor 
het welzijn van dieren. De met de oorkonde onder-
scheiden burgemeester heeft tot groot verdriet van 
een groot aantal Friezen in zijn nieuwjaarstoespraak 
aangegeven geen (eerste) kievitsei meer in ontvangst 
te zullen nemen en de vinder niet te zullen eren.

Een kleine reminder: het ljipaaisykjen - het zoeken 
en vinden van het eerste kievietsei  - is een belangrij-
ke Friese traditie. Het symboliseert de aankondiging 
van de lente, na een koude winter. De vinder is een 
held en wordt geëerd door de Commissaris van de 
Koning en de burgemeester. De vinder ontvangt de 
Sulveren Ljip, het zilveren beeldje van de kievit.

De wet verbiedt het verstoren van nesten en het ra-
pen van eieren. Dit is overigens in de gehele Europese 
Unie verboden, maar in Europa wordt enkel voor 
Friesland op cultuurhistorische gronden een uitzon-
dering gemaakt. De Bond van  Friese VogelWachten 
kreeg telkens ontheffing voor de ongeveer 5.000 gere-
gistreerde rapers om duizenden eieren te rapen. 

Tot vorig jaar trokken vele Friezen, vanaf   eind fe-
bruari/ begin maart, de  weilanden in, in de hoop 
het eerste ei te vinden. Vroeger haalden jongens de 
kievitseieren met emmers tegelijk uit het veld, een 
leuke bijverdienste à 75 cent per ei en dan was er 
nog een heerlijk vers eitje na afloop. De weilanden 
waren toen nog gevuld met duizenden en duizen-
den vogels, die gratis en in overvloed eieren lever-
den. Maar die tijd is voorbij.

De burgemeester toonde zich daarom een realis-
tisch man. Het aantal weidevogels neemt af  en dan 

is verstoring niet verstandig. De Frie-
zen willen dat niet zien. Koppigheid 
is een eigenschap waar de Friezen 
trots op zijn, maar het kievitsei-beleid 
is meer struisvogelpolitiek. 

Het is of  de moedige burgervader het 
op zijn Friese klompen aan voelde komen. Daags 
na zijn nieuwjaarstoespraak verbood de Raad van 
State het rapen van kievitseieren. De schok in Fries-
land is groot.

De Bond Friese VogelWachten is zwaar teleurgesteld 
in dit besluit. Zij stellen zich op het standpunt dat 
kieviten nog altijd wijdverspreid voorkomen in Fries-
land en dat er juist sprake is van stabilisatie. Daarbij 
meent de Bond dat de “eierrapers” juist de hoeders 
van de natuur zijn. Alle eierrapers  moeten zich mel-
den bij de Vogelbescherming, die streng toeziet op 
de naleving van de ‘eierraapregels’.  Het is zeker  niet 
zo dat fanatieke Friezen alle nesten die zij aantreffen 
rücksichtslos leegrapen. Er wordt gezorgd voor mar-
kering van het nest in het veld zodat boeren er langs 
af  kunnen maaien. Zo kan moeder de kievitsvrouw 
rustig aan haar tweede leg beginnen. In zekere zin 
legt een bezoekje van buitenaf   de kievit dus geen 
windeieren. 

Ik vrees voor de Friezen dat het ljipaaisykjen als 
Friese traditie zijn langste tijd kijkt te hebben gehad. 
Maar ik leef  een beetje  met hen mee. Het is alsof  de 
burgemeester van de gemeente Maasgouw, de heer 
Strous, op de vrijdagavond voor Vastelaovondj wei-
gert de sleutel van de gemeente aan Prins carnaval 
over te dragen. Zonder sleutel, geen Vastelaovondj 
voor ons Limburgers. Zonder kievitsei, geen lente 
voor de Friezen.  

Wat mij betreft daarom: een  (kievits-) ei hoort erbij!

Mr. G.G.J. Geerlings 


